
 

 

 تاریخچه

دوربین های مدار بسته معموال برای نظارت بر اماکن داخلی و 

خارجی مورد استفاده قرار می گیرند و بسته به شرایط محیط 

 2491انواع مختلفی دارند.اولین دوربین مدار بسته در سال 

در  V2 توسط ارتش آلمان برای نظارت بر چگونگی شلیک موشک

سال بعد در آمریکا  7حدود ایستگاه پرتاب این موشک نصب شد. 

و  Vericon سیستم های مدار بسته تجاری به بازار آمد با نام

جالب توجه است که استفاده از این دوربین ها نیازی به مجوز 

 دولتی نداشته است

با  "Axis" توسط شرکت ۶۹۹۱های تحت شبکه در سال  اولین دوربین

لید شد، این تو (Linux) لینوکسافزاری  استفاده از پایه نرم

طراحی گردیده بود  RTSP و HTTP ها براساس استانداردهای دوربین

و شبکه برای ارسال تصاویر در قالب  IP و از استانداردهای

 کرد استفاده می (Data)اطالعات 

های  تحت شبکه به علت باال رفتن قابلیت های دوربیناستفاده از 

 .است آنها نسبت به گذشته روز به روز درحال افزایش

 نام گذاری دوربین مداربسته

های مداربسته قاعده مشخصی را پیروی  نام گذاری دوربین

ها، نوع کاربری و  کند و بیشتر بر اساس شکل ظاهری دوربین نمی

مانند دوربین مکعبی یا )بعضا نام اختصاصی یک کارخانه است 

ریگوالر که نام گذاری کارخانه کمدکس است(. از اینرو در بحث 

ای،  هایی چون: دام، باکس، جعبه های مداربسته نام بیندور

ای، فشنگی، تفنگی، مینیاتوری، پین  صنعتی، بالت، استوانه

 هول 

 

 

 
 

 



 

 

 

 انواع دوربین مداربسته

بر اساس نام گذاری معمول بیین  های مداربسته انواع دوربین

ها به  ها و نصاب دست اندرکاران سیستم مداربسته، تولید کننده

 .باشد یل میشرح ذ

 دوربین مداربسته دام 
 دوربین مداربسته باکس 
 دوربین مداربسته بالت 
 دوربین مداربسته اسپید دام 
 دوربین مداربسته پینهول 
 دوربین مداربسته زوم 
 دوربین مداربسته PTZ 
 دوربین مداربسته مکعبی 
 دوربین مداربسته ریگوالر 
 دوربین مداربسته دید در شب 
 یدوربین مداربسته حرارت 

 های مدار بسته صنعتی دوربین

توان خاص ترین نوع دوربین  این نوع دوربین مدار بسته را می

مدار بسته دانست؛ که ممکن است در تمامی شرایط محیطی ولی 

های مهم این  شود. یکی از ویژگی های خاص استفاده می در حالت

های مدار بسته توابع پردازش تصویری است که در طراحی  دوربین

ها و شرایطی که نیاز به  ها لحاظ شده است. در مکان آن

باشد  و ... می BLC , HLC, WDR, ATR , ATW های خاص از قبیل قابلیت

ها  رویم. برروی این دوربین های صنعتی می بیشتر سراغ دوربین

هنگام خرید نه پایه وجود دارد، نه لنز و نه کاور ضد آب و 

انه تهییه شود. در واقع تک تک این اقالم باید به طور جدا گ

پذیری باالی آن است.  های دوربین همین انعطاف یکی از قابلیت

های خاص، برای فواصل بسیار  توان پایه برای شرایط نصب خاص می

توان از لنزهای خاص و یا برای شرایط آب و  کم یا زیاد می

هوایی خاص کاورهای ضد آب و یا کاورهای دید در شب و یا 

 .شود ار استفاده میکاورهای فن د

 های مدار بسته دام دوربین

های داخلی و اداری  ها در محیط کاربرد اصلی این دوربین

ا فاصله کانونی  wide ها لنزهایی باشد. اکثر این دوربین می



 

 

توانند وقتی در  میلیمتر( دارند و بخوبی می ۴یا  ۳٫۱کوچک )

پوشش ای از اتاق نصب شوند، تمام فضای اتاق را تحت  گوشه

ها بیشتر مواقع بر روی سقف نصب  قرار دهند. این دوربین

 .شوند می

 های مدار بسته حرارتی دوربین

های که دارای تنوع زیاد و کاربرد بیشتر در  از جمله دوربین

های مادون  های مداربسته حفاظتی هستند نورافکن تجهیز دوربین

ی بوده قرمز هستند؛ و از نظر تولید دارای انواع مختلف تجار

ای لیزری مخصوص  های حرفه های دوربرد نورافکن و برای دوربین

 .باشد شود و این نوع دوربین دارای برندهای مختلف می تولید می

 های مدار بسته بولت دوربین

های خارجی  ها ی مدار بسته برای محیط این دسته از دوربین

ا در سازد ت ها قادر می قاب ضد آب این دوربین .اند طراحی شده

های بیرونی و با شرایط جوی بد به راحتی کار کنند.  محیط

بااستفاده از )ها قابلیت دید در شب  این دوربین ٔ  همچنین همه

توانند در شرایط نوری بسیار تاریک  مادون قرمز( دارند و می

 .به راحتی تصویر برداری کنند

 های مدار بسته دید در شب دوربین

توان در تاریکی شب  ید در شب میهای د با استفاده از دوربین

های دید در  متری مشاهده کرد دوربین ۶۸۳یک شخص را از فاصله 

شب با توجه به تکنولوژی به کار رفته در آن به دو روش عمل 

آشکارسازی تصویر در قسمت پایینی طیف نوری  - ۶کنند.  می

مادون قرمز نور کمی وجود دارد که جمع شده و طوری تقویت 

تصویربرداری  - ۲که ما بتوانیم آن را مشاهده کنیم. شوند  می

حرارتی در این نوع طیف نوری مادون قرمز در قسمت باالیی 

آوری شده و طیف نور به صورت نور منعکمس نشده بلکه به  جمع

شود. اجسام گرم این نور را به اجسام  صورت گرما منتشر می

 .کنند سردتر مثل میز یا یک ساختمان متصاعد می

 های مدار بسته اسپید دام وربیند

ها کامل ترین نوع دوربین  توان گفت این دوربین در واقع می

مدار بسته رنگی که دستگاه کنترلرو کیبورد خاص خود را دارد 

تواند شدت نوررا  باشند، گردان است و لنز زوم دارد، می می

توان کنترل  تنظیم کند. دورو نزدیک شدن تصاویر را در آن می



 

 

ها و فرامین  شود و تمامی برنامه ریزی روی سقف نصب می نمود

الزم از طریق کیبورد کوچک و خاص آن قابل اعمال است. هر 

ای از نقاط نا پیوسته فرض کرد که  توان مجموعه تصویر را می

سازند هر  گیرند و مجموعا یک تصویر را می در کنار هم قرار می

خصوصیات متفاوتی  توانند کدام از این نقاط در هر لحظه می

توان مسیری خاص برای دوربین تعریف کرد و  داشته باشند. می

دوربین را برنامه ریزی کرد تا در هر شرایط زمانی مختلف 

 .مسیر و یا نقاط خاصی را تصویر برداری کند

 رزولیشن یا تفکیک پذیری

 های آنالوگ که رزولیشن آنها با تی وی الین متفاوت از دوربین

(TVL) شد )تعداد خطوط افقی موجود در تصویر( در  ص میمشخ

 .شود ها تحت شبکه رزولیشن به پیکسل عنوان می دوربین

با  دوربین آنالوگتی وی الین در یک  ۰۲۵به عنوان مثال 

کند )که در نوع آنالوگ رزولیشن  برابری می ۲۰۲x۰۸۲رزولیشن 

 (رود نسبتًا باالیی به شمار می

های  مگاپیکسلی به صورت دوربین ۳و  ۲های  استفاده از دوربین

توانند تصاویری  ها می شبکه به سرعت رایج شده و این دوربین

 .های آنالوگ ارائه دهند به مراتب بهتر از دوربین

مگاپیکسل  ۲۵و  ۶۱های شبکه با روزلیشن  امروزه حتی دوربین

توانند تصاویر را با تمام  ها می این دوربین .نیز وجود دارد

ها معموالً برای مشاهده  ن نمایش دهند. از این دوربینجزئیاتشا

 .شود های پهناور استفاده می محیط

 عملکرد در نور کم

اولیه عملکرد مناسبی در نور کم  دوربین تحت شبکههای  دوربین

کننده آنها نیز باعث کاهش تعداد  نداشتند و مکانیزم جبران

یت و نامنظم شد که به یک تصویر بی کیف ها در تصویر می فریم

 .انجامید می

توانند تصویر نسبتًا مناسبی را حتی  های امروزی می اما دوربین

در نور یک لوکس نیز ایجاد کنند و از نور موجود استفاده 

فریم در ثانیه را در هر شرایطی ایجاد  ۲۰مناسب را بکنند و 

میگوییند. هر لوکس به  Day&Night حاطالها اص کنندبه این دوربین

شود یعنی دوربینی که در  زه نور یک شمع محاسبه میاندا



 

 

تواند یک متر مربع را با نور  می lux / .5مشخصات آن مثال قید شده

تر  نصف یک شمع روشن کند. هر چه عدد لوکس در مشخصات پایین

 ./ .۰باشد دوربین قدرت بیشتر دارد. م مثال دوربینی با قدرت 

 .است.. /. ۶ضعیف تر از دوربینی است که لوکس ان 

 منبع تغذیه دوربین مداربسته

دوربین های مداربسته معموال طوری ساخته می شوند که با 

 112کار کنند. از انجایی که ولتاژ برق شهر  DC ولت 21ولتاژ 

است شما نیاز خواهید داشت تا از آداپتور یا منبع  AC ولت

 21استفاده کنید. منبع تغذیه  21به  112تغذیه برای تبدیل 

ولتی را براساس میزان آمپراژ انها طبقه بندی می کنند. 

هرچه تعداد دوربین های بیشتری داشته باشید به تعداد 

 .آداپتورهای بیشتر یا یک منبع با آمپراژ باالتر نیاز دارید

آمپر در  2به صورت عمومی مصرف هر دوربین مداربسته را 

ین معموال به ولت در نظر می گیرند )مصرف واقعی دورب 21ولتاژ 

 5بنابراین در صورت داشتن  (نصب این مقدار هم نمی رسد

آمپری  5آمپری یا یک منبع تغذیه  2آداپتور  5دوربین شما به 

نیاز خواهید داشت. در صورتی که دوربین شما دارای چراغ های 

دید در شب پرقدرت است سعی کنید منبع تغذیه با آمپر باالتری 

 .را در نظر بگیرید

دیدن منابع تغذیه در سیستم های مداربسته بسیار رایج  آسیب

است. دلیل این امر معموال، انتخاب منابع بدون توجه به 

 کیفیت آنها و یا با امپراژ پایین تر از استاندارد است

معموال متفاوت از دوربین های عادی  PTZ ولتاژ کار دوربین های

تغذیه مجزا ولتی( و ممکن است دارای منبع  19است )معموال 

 باشند

 عملکرد در شبکه

های مهم مسئوالن شبکه در مورد استفاده از  یکی از نگرانی

های تحت شبکه تاثیر آنها بر روی شبکه و کاهش سرعت  دوربین

آن است. چراکه به ویژه در دوربین رزولیشن باال حجم زیادی 

از اطالعات مربوط به دوربین باید در هر لحظه در شبکه جابه 

تواند  محدود شبکه این می پهنای باندود و با توجه به جا ش

 .موجب ایجاد اختالل در شبکه نیز شود



 

 

توانند به راحتی  های گیگابایتی امروزی می با این حال شبکه

ها را پشتیبانی کنند و در صورت ایجاد اختالل  نصب این دوربین

باید ظرفیت شبکه را افزایش داد. روش دیگر برای جلوگیری از 

های داده و عدم نصب  ایجاد اختالل در شبکه استفاده از کابل

است به طوری که تصاویر دارای شبکه  ها به شبکه مستقیم دوربین

 .خاص خود در سیستم باشند

فشرده های متفاوت  این مشکل هم اخیرًا با استفاده از فرمت

است و به راحتی تا  حل شده (H.۲۱۴/MPEG۴،MJPEG) مانند سازی

در  ۶۵۵Mb/sدوربین مگاپیکسلی در یک شبکه با سرعت  ۶۵بیش از 

تایوان با  Brickcom کنند. به طور مثال شرکت کنار هم کار می

های تحت  استفاده از همین تکنولوژی موفق به ساخت دوربین

هم به صورت کابلی و هم به صورت وایرلس  ۳۵شبکه با فرم ریت 

 ۳Gهای  اخت دوربینهای پیشر در س شده است. این شرکت جزو شرکت

و سیم  ۳Gهای  ها به وسیله مودم ساپورت است. این دوربین

های داخلی بر  توانند بدون اتصال به شبکه های نسل سوم می کارت

روی بستر اینترنت تصاویر را در تمام دنیا انتقال دهند. با 

هایی است که  از معدود شرکت Brickcom این امکانات شرکت

 ه صورت گسترده تولید کرده استرا ب ۳Gهای  دوربین

Power over Ethernet 

های شبکه دارای این قابلیت هستند. به این  بیشتر دوربین

توانید دوربین را با همان کابل شبکه تغیه کنید  معنا که می

و این نیاز به یک کابل اضافه را جهت تغذیه دوربین از بین 

 .برد می

کرده که تجهیزات پر های جدید این امکان را فراهم  پیشرفت

های با قابلیت پن تیلت و زوم را نیز  مصرف تر مانند دوربین

 بتوان با همان کابل دیتا تغذیه کرد

های آنالوگ که به یک کابل جداگانه  در مقایسه با دوربین

برای تغذیه نیاز داشتند این قابلیت موجب صرفه جویی در 

 .زمان و هزینه کابل کشی خواهد شد

 ل کابلمحدودیت طو

 ۶۵۵نباید بیش از  Cat۰ طبق استانداردهای شبکه طول یک کابل

هایی وجود دارند که  کننده متر شود. با این حال تقویت

متر افزایش دهند و با  ۲۵۵توانند این مسافت را به  می



 

 

 ۰۵۵توان این مسافت را تا  تر می استفاده از تجهیزات پیچیده

 .متر نیز افزایش داد

هایی مانند  ی امروزی با استفاده از فناوریها اما در شبکه

ها عمالً از بین  اطالعات این محدودیت بی سیمو ارسال  فیبر نوری

 .رفته است

 IP های آنالوگ و تحت شبکه تفاوت دوربین

اگر شما بدنبال سیستم امنیتی هستید که محل کار یا منزل 

خود را نظاره کنید، یکی از تصمیماتی که باید بگیرید 

دوربینهای آنالوگ بر  .است IP خاب میان دوربین آنالوگ وانت

دوربین کنند مانند تلویزیون یا  های ویدوئی کار می اساس داده

بر پایه مبنای  IP Camera و یا مانیتور و یک فیلم برداری

نماید و همانند دیگر  را ارسال می ها دادهدیجیتال یا باینری، 

دهد، در  اختصاص میتجهیزات تحت شبکه یک آدرس به خود 

هم  مرورگرهای وبعالوه بر محیط شبکه داخلی در  IP های دوربین

توان تصاویر را رصد کرد. حال بیایید یک مقدار دقیق تر  می

به نظرات مخالفان و موافقان نگاه کنیم تا بدانیم کدامیک 

موافقان  .باشد مناسب ترین و بهترین گزینه برای شما می

 :دوربینهای آنالوگ

1.  
قیمت ارزان: عمومًا دوربینهای آنالوگ از قیمت  .1

 .برخوردارند IP ارزانتری نسبت به
تنوع: دوربینهای آنالوگ در مدلها و قالبهای مختلفی  .2

 .اند طراحی و عرضه شده
 .باشد آنها بسیار ساده می اندازی راهسازگاری باال: نصب و  .3
  :مخالفان دوربینهای آنالوگ .4

وربینهای آنالوگ از فقدان امکانات: بسیاری از د .1

 .اند مانند زوم دیجیتال بی بهرهتکنولوژی روز 
و دزدی تصاویر: در دوربینهای آنالوگ  تداخل امواجمشکل  .5

تی بدلیل ارسال تصاویر بدون رمزگزاری هک کردن براح

 .باشد پذیر می امکان

عدم پوشش نظارتی در فضاهای بزرگ: دوربینهای آنالوگ  .6

 .های وسیع گزینه مناسبی نیستند برای نظارت محیط
افزار: به تعداد دوربینهای آنالوگ بایستی  خرید نرم .7

 .افزاری نیز خریداری شود مجوز نرم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87


 

 

  :IP Camera موافقان دوربینهای .8
بهترین گزینه برای وایرلس: این دوربینها پس از  .1

نمایند پس اگر شبکه  رمزگذاری، دیتا را ارسال می

شما هک شود امکان هک کردن تصاویر ابدًا وجود 

 .ندارد
 PoE با یک کابل شبکه: در مدلهای ولتاژ برقامکان تامین  .9

به جای کابل کشی برق و شبکه کافیست فقط یک رشته کابل 

 .برای رساندن برق و دیتا استفاده شود Cat5 مانند
برای نظارت از  IP نظارت از طریق اینترنت: دوربینهای .11

 .باشند راه دور خیلی بهتر از دوربینهای آنالوگ می
تر و  ذخیره آسان اطالعات: ذخیره دیتا به مراتب ساده .11

 .باشد دسترسی به آن آسانتر از دوربینهای آنالوگ می

 :IP Camera مخالفان دوربینهای .12
بدلیل امکانات و تکنولوژی  IP های قیمت باال:دوربین .13

 .روز بکار رفته در آنها قیمت باالتری دارند
به نسبت  IP های نیاز به پهنای باند زیاد: دوربین .14

 کنند آنالوگ از پهنای باند زیادتری استفاده می

 

 

سال پیش برای  ۲از  HD-SDI های آنالوگ تکنولوژی دوربین

ین مداربسته آنالوگ معرفی شد و این حفظ بازاردورب

ای که فقط دوربین مداربسته  های کره تکنولوژی توسط شرکت

 .کردند عرضه شد آنالوگ تولید می
HD-SDI  به جهت نقاط ضعف بسیار زیادی که دارد نتوانست

موفقیت زیادی بدست آورد و با فروش کم تقریبًا با شکست 

 .مواجه شده است

 :HD-SDI بستهنقاط ضعف دوربین مدار

 HD-SDI۲بیشترین رزولوشن تصویر در دوربینمداربسته
 مگاپیکسل است در حالی که در دوربین

ip مگاپیکسل  ۶۵، دوربینهای با رزولوشن تصویر بیشتر از

 های مداربسته دوربینتولید شده است و در حال حاضر حتی 
کیفیت مگاپیکسل هم از لحاظ اقتصادی و هم  ۰وحتی ۳

باشند و فرق قیمتی چندانی با  فه تر میبه صر تصویر

 .ندارند HD-SDI های دوربین



 

 

ضعف در دست  HD-SDI های مداربسته بزرگترین ضعف دوربین

باشد که تا به امروز فقط  های ذخیره ساز آن می گاه

کانال برای آن تولید شده است وهنوز خبری ۸وDVR 4 دستگاه

 .کانال و یا باالتر نیست ۶۱های  از دستگاه

محدودیت کابل کشی یکی  HD-SDI های آنالوگ در نوع دوربین

کابل باشد و حتی اگر بهترین نوع  های بزرگ می ازچالش

نیزجهت کابل کشی استفاده گردد بیشتر از  RG کواکسیال

تقویت پذیر نیست و بایستی یک  متر کابل کشی امکان ۶۰۵

 .تصویردر طول کابل کشی قرار داده شود کننده

به علت قیمت باالیی که  HD-SDI چهار کانال DVR یک دستگاه

از لحاظ  DVR 16CH FULL D1 دارد تقریبًا برابر با قیمت

 .باشد اقتصادی اصالً به صرفه نمی

 انتقال تصویر

های مداربسته از  دوربین به طور کلی برای انتقال تصاویر

شود. این سیستم قابل استفاده بر روی  استفاده می IP پروتکل

باشد. برای انتقال  ای محلی و همچنین شبکه اینترنت میه شبکه

تصاویر بدون استفاده از اینترنت، باید یک زیرساخت ارتباطی 

های شهری  تواند در محیط مستقل ایجاد نمود که این زیرساخت می

یک لینک وایرلس و در فواصل طوالنی یک ارتباط فیبر نوری و 

تواند  اینترنت نیز مییا خط تلفن باشد. با استفاده از شبکه 

تواند در هر جای دنیا  تصاویر را منتقل نموده و کاربر می

تصاویر اماکن خود را مشاهده نماید. این تصاویر بر روی 

افزارهای ویژه دوربین مداربسته  مرورگر وب کامپیوتر و نرم

 .های تلفن همراه قابل مشاهده خواهند بود بر روی گوشی

 ی آنالوگ و شبکهها مزایا و معایب دوربین

های شبکه  های انجام شده در مسیر ساخت دوربین با پیشرفت

های  ها تقریبا از همه نظر نسبت به دوربین امروز این دوربین

 .انالوگ دارای برتری هستند

های انالوگ سادگی و ارزان بودن  تنها برتری اصلی دوربین

 آنهاست

ه خواهیم در پایین به تعدادی از این مزایا و معایب اشار

 :کرد



 

 

های انالوگ  های انالوگ ساده هستند: سادگی دوربین دوربین

ها قابلیت نصب این  باعث شده که بازه بسیار بیشتری از شرکت

 .های داشته باشند دوربین

های  های نصب کننده سیستم شود که بیشتر شرکت این باعث می

 مداربسته شما را به

 .استفاده از این سیستم ترقیب کنند

ن کار بیشتر به دلیل عدم داشتن اطالعات کافی در مورد ای

 .شود ها می های شبکه توسط این شرکت دوربین

دانیم قیمت  های انالوگ ارزان قیمت هستند: همه ما می دوربین

 .تواند چه وزنه سنگینی در انتخاب آن باشد یک محصول می

های  باید بدانید حتی ساده ترین و ارزان قیمت ترین دوربین

های انالوگ قابل  شبکه به هیچ عنوان از نظر هزینه با دوربین

 .مقایسه نیستند

دوربین شبکه دارای تکنولوژی جدیدتری است: تکونولوژی هر 

محصول دارای یک طول عمر است. به ویژه در زمینه تجهیزات 

 .الکترونیکی تکنولوژی به سرعت در حال تغییر است

های شبکه در  گسترش دوربینامروزه این تغییرات بیشتر در جهت 

 .حال حرکت است

های  این بدین معناست که پس از گذشت چندین سال دوربین

انالوگ از رده خارج شده و به صورت یک تکنولوژی قدیمی در 

 .خواهد امد

های شبکه محدودیت کیفیت تصویر ندارند: بعدها بیشتر  دوربین

 .کرد های انالوگ صحبت خواهیم در مورد محدودیت دوربین

 .ها محدودیت کیفیت تصویر است یکی از مهمترین این محدودیت

توانند به  های انالوگ هرگز نمی از نظر کیفیت تصویر دوربین

 کیفیتی

 .دستیابی داشته باشند ۰۲۱×  ۲۲۵بیش از 



 

 

های باالتر هیچ روش مناسبی به  برای دستیابی به تفکیک پذیری

 های شبکه جز استفاده از دوربین

 .واهد داشتوجود نخ

 :HDTVI و HDCVI  تکنولوژی جدید

امروزه با گسترش تکنولوژی شاهد پیشرفت های چشم گیری در 

عرصه دوربین مداربسته و سیستم های حفاظتی هستیم و شاهد آن 

نیز  Full HD و HD هسیتم که دوربین های آنالوگ با کیفیت های

 نولوژیروانه بازار می گردند که یکی از محبوب ترین آنها تک

HDCVI کمپانی Dahua چین می باشد. 

با ورود این تکنولوژی ها شاهد بودیم که دوربین هایی با 

نیز در بستر آنالوگ و همان کابل کشی  1080Pو  712pکیفیت های 

های قدیمی تولید شده است که تقریبا هزینه ای برابر با 

 .دوربین های آنالوگ قدیمی تر دارد

کنولوژی نیازی نیست که از کابل های برای استفاده از این ت

سابق توانایی ارسال  RG59 خاصی استفاده شود و همان کابل های

دارا می باشد. نقاط  DVR را به دستگاه HD تصاویر با کیفیت

قوت این تکنولوژی محدود به کیفیت نمایش تصاویر نیست و 

 : حذف نور پس زمینه در تصاویر یا همان سایر خصوصیات نظیر

WDR و یا تابع گستره گسترده دینامیک BLC  که مربوط به تنظیم

خودکار کنتراست تصویر می باشد نیز به طور چشم گیری پیشرفت 

 .داشته اند

تنها نقطه ضعف این تکنولوژی انحصاری بودن آن می باشد که 

می باشد و این امر باعث می شود  Dahua فقط در اختیار کمپانی

هد رقابت آن چنانی برای کاهش تا در این تکنولوژی هم شا

 .قیمت و هم پیشرفته تر شدن آن و رفع نواقص احتمالی نباشیم

پس نتیجه گیری می کنیم که به مرور زمان همان طور که این 

 HD-SDI تکنولوژی در حال کنار زدن تکنولوژی های سابق نظیر

است پس تکنولوژی دیگری نیز برای کنار زدن این تکنولوژی به 

می باشد که در  HDTVI واهد آمد و آن تکنولوژی قطعابازار خ

حال حاضر وارد مرحله تولید انبوه نرسیده است اما دیگر بحث 

انحصاری بودن را ندارد و قطعا این امر باعث می شود تا 

رقابت بر سر تولید این تکنولوژی منتج به کاهش قیمت این 

 .دمحصول و تولید انبوه آن از سوی تولید کنندگان باش



 

 

 

 

 

 چیست؟ HD دوربین مداربسته
 

 
 HD باید به تعریف استاندارد HD پیش از بررسی دوربین های

  .بپردازیم

 به چه معناست؟  HD رزولوشن

HD  استاندارد ثابتی از روزولوشن نیست. انواع متفاوتی از

وجود دارد. مهمترین آنها این سه استاندارد  HD استاندارد

  :هستند

720p  : 2122ا رزولوشنی تا برای شمx720  پیکسل ایجاد می

 (مگا پیکسل2کند. )حدود 

1080p :  2412برای شما رزولوشنی تاx1080  پیکسل ایجاد می

 (مگا پیکسل 1کند. )



 

 

1440p :  1552برای شما رزولوشنی تاx1440  پیکسل ایجاد می

 (مگا پیکسل 6.5کند. )

می  (Full HD) و باالتر را معموال با نام فول اچ دی 2222Pمدهای 

صحبت می  HD معموال زمانی که از دوربین های مداربسته .شناسند

  .مگا پیکسلی است1کنند منظور دوربین های 

 

 چه نوع دوربینی است؟  HD دوربین مداربسته

عموما دوربین های دیجیتال  HD دوربین مداربسته با روزلوشن

زولشن هستند. این دوربین ها امکان دسترسی به رو تحت شبکه

های تصویر بسیار باال را برای شما فراهم می کنند. از نظر 

تئوری دوربین های دیجیتال هیچ محدودیتی برای روزولشن 

تصویر ندارند. اما به صورت عمومی این دوربین ها تا 

مگا پیکسل تولید می شوند و در ایران دسترسی به 10روزلوشن 

حتی امکان پذیر مگاپیکسل به را5این دوربین ها تا روزولشن 

  .است
طبیعتا قیمت دوربین ها مداربسته شبکه نسبت به دوربین های 

مداربسته انالوگ به مراتب باالتر است. به همین دلیل دوربین 

  .های انالوگ همچنان از محبوبیت خود در ایران برخوردارند

 هم وجود دارد؟  HD آیا دوربین مداربسته آنالوگ

 PAL اطالعات را از طریق استاندارد متعارف سیستم های انالوگ

 712x576انتقال می دهند و حداکثر روزولشن قابل دسترسی آنها 

 HD است. از این رو دوربین های انالوگ نمی توانند به کیفیت

با خارج شدن از  البته سیستم های انالوگ .دسترسی داشته باشند

جاد را ای HD-SDI استاندارد تلویزیونی سیستم جدیدی به نام

کرده اند. دراین سیستم جدید آنالوگ امکان دسترسی به کیفیت 

مگا پیکسل برای دوربین ها به وجود می آید، اما با 1تا 

توجه به محدودیت ها و معایب این سیستم نسبت به سیستم 

  .مداربسته شبکه، استفاده از آن زیاد رایج نیست

 هم داریم؟  HD آیا دوربین شبکه غیر



 

 

با  VGA فیت تصویر دوربین های شبکه روزولشنبله. حداقل کی

همه دوربین های شبکه  VGA است. البته بعد از 592480رزولوشن 

 .دارند HD کیفیتی باالتر از

 

 

 
 

 

 AHD, HDCVI,HDTVI, HDSDI مقایسه دوربین مداربسته
 

 
 

 

یر آنها است. بزرگترین نقطه ضعف سیستم های مداربسته آنالوگ محدودیت بسیار زیاد روزولشن تصو

به بازار معرفی HDSDIو  AHD, AHCVI,HDTVI برای رفع این مشکل نکنولوژیهای جدید مانند



 

 

شدند. با توجه به تازه وارد بودن این تکنولوژی ها در عرصه سیستم های مداربسته اطالعات در رابطه با 

این تکنولوژی ها را آنها بسیار پایین است. در این مطلب سعی می کنیم به صورت مختصر و تخصصی 

  .با هم مقایسه کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مقایسه تکنولوژی های دوربین مداربسته

 
 960H HDCVI HDTVI AHD HD-SDI IP مشخصه

 آزاد آزاد آزاد آزاد خصوصی آزاد (2نوع تکنولوژی )

 CCD+DSP CMOS+ISP CMOS+ISP CMOS+ISP CMOS+ISP CCD/CMOS+DSP (1نوع چیپ )

 دیجیتال دیجیتال آنالوگ آنالوگ آنالوگ آنالوگ (6نال )نوع سیگ

 عالی عالی خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب اندک کیفیت تصویر

 و باالتر 700TVL 720P/1080P 720P/1080P 720P/1080P 1080P 720P/1080P رزولوشن تصویر

سازگاری با 

زیرساخت های 

 (9کواکسیال )

 به تغییر زیرساختنیاز  متوسط زیاد زیاد زیاد زیاد

امکان کارکرد 

 (5هیبریدی )

 خیر خیر بله بله بله خیر

میزان پیچیدگی راه 

 اندازی

 باال متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط



 

 

بیشترین طول خط 

بدون تقویت کننده 

(5) 

کابل  522متر

کواکسیال 

5С-2V 

کابل  522متر

-5Сکواکسیال 

2V 

کابل  522متر

-5Сکواکسیال 

2V 

ل کاب 522متر

-5Сکواکسیال 

2V 

کابل  252متر

-5Сکواکسیال 

2V 

 کابل شبکه 252متر

CAT5 

کیفیت کابل مورد 

 نیاز

 کم زیاد کم متوسط متوسط متوسط

 CVBS CVBS CVBS CVBS SDI IP نوع سیگنال

 بله خیر خیر خیر خیر خیر (7تاخیر )

 زیاد زیاد کم کم متوسط کم هزینه تجهیزات

 

ی کند که آیا تکنولوژی این تجهیزات به صورت عمومی مورد استفاده قرار این ردیف مشخص م .2

  .می گیرد یا در مالکیت شرکتی خاص است

  .این ردیف نوع چیپ تصویرهای مورد استفاده در این تکنولوژی را نشان می دهد .1

 نوع سیگنال انتقال یافته بین دوربین و دستگاه ضبط کننده  .6

رت وجود زیر ساخت کواکسیال، تکنولوژی جدید چقدر میتواند این ردیف مشخص می کند در صو .9

  .در این زیرساخت به خوبی عمل کند

  .در این سیستم HD + IP + امکان نصب دوربین ها به صورت آنالوگ .5

این ردیف مشخص می کند که سیگنال دوربین در این تکنولوژی را حداکثر تا چه فاصله ای  .5

  .ردمیتوان بدون تقویت کردن ارسال ک

این ردیف مشخص می کند آیا بین اتفاقات در صحنه و تصویر نمایش داده شده به صورت زنده  .7

  .فاصله زمانی وجود دارد یا خیر
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